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Produktionsförvaltningens ekonomiska uppföljning per 30 september 2017. 
 

Ekonomisk sammanställning  

 

 
 

Sammanfattning och kommentarer 
Produktionsstyrelsen redovisar per den 30 september 2017 ett ackumulerat resultat på -10 484 tkr 
vilket motsvarar -1,05% av ackumulerad omsättning och kan jämföras med föregående års 
ackumulerade resultat för samma period på -12 355 tkr.  Intäkterna uppgår till 783 404 tkr vilket är 
9 532 tkr (1,2 %) högre än fg år. Kostnaderna uppgår till -793 888 tkr vilket är 7 662 tkr (1 %) 
högre än fg år. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen landar på 69,6 %, en dryg 
procentenhet lägre än fg år. Personalkostnaderna avviker ca -1,5 % mot budget vilket kan härledas 
till största del till verksamhetsområdet grundskolor där en ny enhet, Röllingbyskolan, startade i maj. 
Sammantaget visar Produktionsstyrelsens resultat totalt sett ett kraftigt underskott med en handfull 
enheter som avviker oproportionerligt mycket och där det inte finns möjlighet för andra enheter 
inom samma verksamhetsområde att väga upp. Dessa enheter är Komvux SFI, Språkintroduktion 
på gymnasiet, Solskiftets äldreboende, Solskiftets barn och ungdom samt Personlig assistans.  
 
 

Investeringsredovisning 
 

 
 
Under årets sista månader görs normalt sätt de flesta av produktionens investeringar då 
enhetscheferna har en bättre uppfattning om vårens volymer som ska finansiera en del av 
investeringarna som görs i år. Prognosen för investeringar sätts i enlighet med budget, 4 000 tkr. 
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Kommentarer till bokslutsprognos och planerade åtgärder 
 
Med anledning av försenade detaljbudgetar för respektive enhet har enhetscheferna anmodats att 
noggrant följa sin personalbemanning, då detta är den största kostnadsposten inom produktionens 
enheter. Förvaltningen varslade under arbetet i delårsbokslutet att resultatet i september, även 
historiskt, försämrar både utfall och prognos. Inklusive beräknade effekter av de åtgärdsprogram 
som presenteras för Produktionsstyrelsen 2017-10-24 sätts prognosen för samtliga verksamheter 
för helåret 2017 till -7 000 tkr. Med reservation för att prognosen kan komma att ändras efter 
beslut om åtgärdsplanerna. 
 

 
Källa: Agresso 

 
Analys och åtgärdsförslag kring de fyra verksamheter som identifierades vid delårsbokslutet 
kommer att presenteras i ett separat ärende i samband med Produktionsstyrelsens sammanträde 
den 2017-10-24. 
Ytterligare kommentarer kring utfall och prognos återfinns under respektive verksamhetsområde  
 

Verksamhetsområden 
 

Produktionsstaben 

 

Ekonomisk sammanfattning 
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Kommentarer till periodens utfall 
Produktionsstaben redovisar per den 30 september 2017 ett ackumulerat resultat på 6 642 tkr 
vilket motsvarar 10,9%  av omsättningen. Intäkterna uppgår till 60 965 tkr och kostnaderna uppgår 
till -54 323 tkr. Både intäkterna och personalkostnaderna är ca 17-20 % högre än fg år och detta 
beror på att även enhetscheferna inom Vård och Omsorg numera ligger kostnadsfördelade hos 
produktionen centralt och fördelas genom intern kostnadsdebitering. Kvarvarande 
avvecklingskostnader för hemtjänsten i egenregi motsvarande ca 1 400 tkr belastar produktionen 
centralt.   

 

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan  
Prognosen för produktionsstaben är att resultatet per den 31 december hamnar på 5 000 tkr.  
 

Förskolor 
 

Ekonomisk sammanfattning 

 

 
 

Kommentarer till periodens utfall 
Verksamhetsområdet förskolor redovisar per den 30 september 2017 ett ackumulerat resultat på  
-920 tkr vilket motsvarar -0,7 % av omsättningen. De samlade intäkterna uppgår till 123 499 tkr 
vilket är 467 tkr (0,4 %) högre än föregående år. Förskolornas samlade kostnader för perioden blev  
-124 419 tkr vilket är 3 715 tkr (3,1 %) högre än föregående år. Vi har ett utfall som är ca 3 200 tkr 
lägre än motsvarande utfall föregående år vilket är ett mönster vi inte har sett tidigare år. Historiskt 
har förskolorna haft ett ackumulerat utfall per sista september motsvarande ca 2 % av 
omsättningen. Detta för att ha en reserv för höstterminens lägre barnvolymer. Normalfallet vid 
vikande barnvolymer är att kompensera med lägre kostnader vilket inte har gjorts i samma 
utsträckning i år då förskolorna har ett högt fokus på uppdraget att sänka andelen barn per 
årsarbetare.  

 
Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan  
Prognosen för verksamhetsområdet förskolor sätts för helåret 2017 till -500 tkr.  
De kommunala förskolorna har under hösten 2017 ett ökat fokus på uppdraget att minska andelen 
barn per årsarbetare. Då personalkostnaderna är den enskilt största utgiftsposten finns en oro för 
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att detta påverkar det ekonomiska utfallet negativt. Produktionsförvaltningen kommer under årets 
sista månader nogsamt följa hur mycket av det negativa ekonomiska utfallet som kan kopplas till 
ambitionen att förbättra nyckeltalet; barn per årsarbetare. Statsbidraget till Söralids förskola för 
mindre barngrupper beviljades inte för hösten 2017. Beslutet kom sent och har medfört en 
minskad intäkt där omställningen till tidigare organisation inte har kunnat ske i samma takt. 
Statsbidrag för mindre barngrupper har beviljats för Luna förskola och har där samtidigt använts 
för att minska andelen barn per årsarbetare. 
 
Efterfrågan på förskoleplatser är fortsatt hög och från årsskiftet är de kommunala förskolorna 
fyllda. Skolförvaltningen har därför beslutat att platser i enskilda förskolor ska erbjudas 
vårdnadshavare, för att uppfylla kommunens fyramånadersgaranti. 

 

Utbildning 
 

Ekonomisk sammanfattning 
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Kommentarer till periodens utfall  

 
Grundskolor exkl särskolan: visar ett negativt resultat på -1 573 tkr som motsvarar -0,5 % av 
omsättningen för perioden. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 318 231 tkr, vilket är 
26 654 tkr (9,1 %) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -
319 804 tkr, vilket är 25 257 tkr (8,6 %) högre än föregående år. Personalkostnaderna är 68,3 % av 
omsättningen, ca en procentenhet högre än föregående år. Efter avstämning per den 15 september 
kan vi se en volymökning inom grundskolan motsvarande 6 % jämfört med föregående läsår, samt 
att en ny enhet (Röllingbyskolan) tillkom per 1 maj 2017. Detta avspeglar de ökade intäkterna samt 
kostnaderna. 
 
Särskolan visar ett negativt ackumulerat resultat på -530 tkr som motsvarar -4,9% av periodens 
omsättning. Särskolans samlade intäkter för perioden är 10 852 tkr, vilket är 154 tkr (1,4 %) högre 
än föregående år. Särskolans samlade kostnader uppgår till -11 382 tkr vilket är 678 tkr (6,3 %) 
högre än föregående år. Personalkostnaderna hamnar på 88,0 % av omsättningen, 8,9 
procentenheter högre än föregående år. 

 
Komvux och Österåkers Gymnasium visar ett negativt resultat på -5 058 tkr som motsvarar -
11,0%  av periodens omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 46 028 tkr, vilket 
är 791 tkr (1,7 %) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -51 
086 tkr, vilket är 3 947 tkr  (8,4%) högre än föregående år. Personalkostnaderna hamnar på 69,3% 
av omsättningen, 3,2 procentenheter högre än föregående år.  
 
Statsbidrag:  
I balansräkningen finns statsbidrag enligt nedanstående tabell, i kronor, att användas under 
höstterminen. (är medräknad i prognos). Statsbidrag att vänta är, fortsatt utbetalning av 
Lågstadiesatsningen och Karriärtjänster. 
 

Lågstadiesatsningen första utbet. HT17 1 932 610 

Fritidshemssatsningen HT17 669 461 

Läxhjälp HT17 1 104 000 

Summa -3 706 071 
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Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan 
 
Den positiva trenden med hög inflyttningstakt till kommunen, framförallt i lågstadieåldern, i 
kombination med vårdnadshavares önskemål om att få gå i en kommunal skola nära hemmet gör 
att produktionsförvaltningen för att säkerställa måluppfyllelsen omedelbart behöver tillskapa 
ytterligare platser i befintliga skolor. I avvaktan på kommunens planerade skolutbyggnader behövs 
på medellång sikt paviljonglösningar. På kort sikt finns inte längre möjligheten att fylla på i 
befintliga klasser, varför helt nya klasser planeras att starta omgående vid några skolor i 
centralorten. Detta väntas leda till ytterligare påfrestningar på lärmiljöer och måluppfyllelse. 
 
De nationella programmen inom gymnasieskolan fortsätter att leverera hög undervisningskvalitet 
och en ekonomi i balans. Ett åtgärdsprogram för att hantera underskottet inom gymnasiets 
språkintroduktion har färdigställts och presenteras i ett separat ärende vid Produktionsstyrelsens 
sammanträde 2017-10-24. Vid fullt genomslag på åtgärdsförslaget förväntas stora negativa effekter 
på undervisningskvalitet och därmed genomströmningshastighet. Den ekonomiska effekten 
beräknas under år 2017 till 1 523 tkr och helårseffekten år 2018 beräknas till 3 682 tkr. 
 
Komvux Österåker står sig kvalitativt väl i konkurrensen inom vuxenutbildningen. De nya 
ersättningsmodellerna har inneburit stora behov av att utveckla både verksamhet och 
administration. Ett åtgärdsprogram för att hantera underskottet inom gymnasievux och Svenska 
för invandrare (SFI) har färdigställts och presenteras i ett separat ärende vid Produktionsstyrelsens 
sammanträde 2017-10-24. Inom gymnasievuxdelen väntas åtgärderna under år 2018 ge effekt så att 
ekonomi i balans kan uppnås. Trots motsvarande åtgärder inom SFI visar analysen dock på mycket 
stora svårigheter att driva SFI med en ekonomi i balans, varför samtal om ersättningsmodellen har 
inletts med skolförvaltningen.  
 
Två stora ekonomiska utmaningar finns inom verksamhetsområdet, dessa är SFI och 
Språkintroduktion på gymnasiet som kantas av stora underskott, ca 5 800 tkr.  Utredningar med 
analys och åtgärdsplaner behandlas i ett separat ärende vid Produktionsstyrelsens sammanträde den 
24 oktober 2017. Med bakgrund av ovanstående sätts prognosen till att resultatet per den 31 
december hamnar på -4 000 tkr för verksamhetsområdet Utbildning. 
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Vård och Omsorg 

 
Ekonomisk sammanfattning  

 
 

Kommentarer till periodens utfall 
Äldreomsorgen visar ett negativt resultat på -4 562 tkr som motsvarar -11,4% av ackumulerad 
omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 39 920 tkr, vilket är -28 968 tkr  
(-42,1%) lägre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader för perioden är -44 483 tkr, 
vilket är -33 170 tkr (-42,7%) lägre än föregående år. Personalkostnaderna hamnar på 86,9 % av 
omsättningen, 3,9 procentenheter lägre än föregående år. Periodutfallet kantas fortfarande av en sk. 
semestereffekt då timlöner betalas ut en månad efter arbetad tid.  
 
Funktionsnedsättning visar ett negativt resultat på -3 675 tkr som motsvarar -3,0% av 
ackumulerad omsättning. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 121 365 tkr, vilket är 
503 tkr (0,4%) högre än föregående år. Verksamhetens samlade kostnader är -125 040 tkr, vilket är 
-339 tkr (-0,3%) lägre än föregående år. 
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Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan 
Den omstrukturerade vård- och omsorgsverksamheten på Ljusterö visar stora framsteg när det 
gäller att upprätthålla hög kvalitet med målet att nå ekonomi i balans. Även verksamheten Daglig 
verksamhet har genom en kombination av effektiviseringar och förändrad ersättningsnivå numera, 
på övergripande nivå, en god balans mellan kvalitet och ekonomi.  
 
Ett åtgärdsprogram för att hantera underskottet inom Solskiftets äldreboende har färdigställts och 
presenteras i ett separat ärende vid Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-10-24. Vid fullt 
genomslag på åtgärdsförslaget beräknas den ekonomiska effekten under år 2017 till 1 579 tkr. Då 
ersättningen för växelvårdsplatser helt upphör från årsskiftet krävs sannolikt ytterligare åtgärder 
under år 2018. Åtgärderna som vidtas under år 2017 förväntas inte ge negativa effekter på 
kvaliteten.   
 
Inom verksamheten Solskiftets barn- och ungdom har arbetet med ett brett åtgärdsprogram inletts 
för att på lång sikt skapa en hållbar ekonomisk situation. Åtgärdsprogrammet som vid fullt 
genomslag under år 2018 väntas ge en helårseffekt på ca- 1 900 tkr, presenteras i ett separat ärende 
vid Produktionsstyrelsens sammanträde 2017-10-24. Åtgärderna förväntas ha begränsad effekt på 
verksamhetens kvalitet. 
 
 

Kultur och Fritid 

 

Ekonomisk sammanfattning 

 

 
 
 
Kultur och Fritid visar ett negativt resultat på -520tkr som motsvarar -1,5 % av ackumulerad 
omsättning. Intäkterna uppgår till 33 842, vilket är -444 tkr (-1,3 %) lägre än föregående år. 
Kostnaderna uppgår -34 362 tkr, vilket är 347 tkr (1,0 %) högre än föregående år. En lokalkostnad 
om 365 tkr som inte har bokförts inom Fritidsgårdsverksamheten belastar ansvaret per sista 
september.  
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Signaler om lägre elevvolymer inom Musikskolan har givits förvaltningen, utredning av detta pågår. 
Sport- och Friluftsenheten saknar interna intäkter motsvarande ca 550 tkr för utförda städtjänster i 
sporthallarna vid skolorna. Detta kommer att regleras i bokslutet per oktober.  

 

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan 
Med anledningen av volymförsämringen inom Musikskolan sätts prognosen för år 2017 till -500 
tkr. Rektor musikskola får i uppdrag att analysera volymförsämringen och föreslå åtgärder för att 
uppnå balans till budgetåret 2018. 

 

Måltidsenheten 

 

Ekonomisk sammanfattning 

 
 

 

Kommentarer till periodens utfall 
Måltidsenheten visar ett negativt resultat på -288 tkr som motsvarar -1,0% av ackumulerad 
omsättningen. Verksamhetens samlade intäkter för perioden är 28 702 tkr, vilket är 188 tkr (0,7 %) 
högre än fg. år. Verksamheten samlade kostnader för perioden är -28 989 tkr, vilket är -743 tkr 
(-2,5 %) lägre än fg. år.  
 

Kommentarer till bokslutsprognos och eventuell åtgärdsplan 
Prognosen för måltidsenhetens resultat per den 31 december sätts till 0 tkr  
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Kent Henningson    Erik Lanner 
Produktionschef    Controller 


